
   

 

  

..............................................., dnia ............... 2023 r.   

                (miejscowość)   

 

 

Urząd Gminy Adamów 

Adamów 11b 

22-442 Adamów 
 

 

 

Deklaracja przystąpienia do projektu polegającego 

na udzieleniu dotacji celowej na  budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Adamów  

  

  

  

Ja, niżej podpisany/a  

 

............................................................................................................................. 

 ( imię i nazwisko)  

Zamieszkały w..................................................................................................... 

 

 …………………………………………………………………………………………. 

                                 (miejscowość, nr domu, kod pocztowy)  

legitymujący/a się dowodem osobistym  nr …………………………………….. … 

wydanym  przez……………..………….…………………………………………… 

PESEL ………………………………  

 

Telefon:.......................................... 

  

świadomy (a) odpowiedzialności karnej z art 233 § 1 KK za zeznanie nieprawdy, 

niniejszym  

  

oświadczam, że  

  

1. W moim gospodarstwie domowym stale zamieszkuje ............ osób.  

2. Deklaruje, jako właściciel nieruchomości (działki/działek) oznaczonych numerem 

ewidencyjnym ................................................ obręb ...................................................., 

 na których wybudowana zostanie przydomowa oczyszczalnia ścieków położona  

w miejscowości .........................................................................................., podłączona 

zostanie do budynku mieszkalnego.  



3. Rodzaj planowanej oczyszczalni ścieków: 

□ Gnilna 

□ Mechaniczno - biologiczna 

 

4. Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat  i innych należności 

względem Gminy Adamów. 

5. Oświadczam, że budowa przydomowej oczyszczalni będzie realizowana tylko  
na działce/działkach podanych w deklaracji i w żadnym wypadku nie przekroczy granicy 
tej działki/działek.  

6. Jestem świadomy, że w przypadku stwierdzenia przez Gminę Adamów, iż budowa 

przydomowej oczyszczalni ścieków w moim przypadku jest nieekonomiczna i nie zostanę 

uwzględniony w projekcie to nie będę wnosił sprzeciwu oraz roszczeń z tego tytułu.  

7. Zobowiązuję się ponieść udział własny w projekcie który zostanie określony w umowie  

oraz utrzymać wybudowaną infrastrukturę w należytym stanie technicznym zgodnie  

z zaleceniami producenta oczyszczalni.   

8. Zobowiązuję się do wpuszczenia na teren mojej posesji osób upoważnionych przez Wójta 

Gminy Adamów, w sprawach związanych z projektem.  

9. Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzania kontroli 

wszelkich elementów związanych z realizowaną inwestycją, w szczególności wizytacji  

oraz kontroli w miejscu realizacji projektu i kontroli dokumentów.  

10. Po realizacji projektu zostaną zachowane jego cele, w ciągu 5 lat od daty odbioru 

przydomowej oczyszczalni ścieków.  

11. Oświadczam, że użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków nie będzie związane  
z prowadzeniem działalności gospodarczej ani działalności agroturystycznej. 

12. Warunki realizacji i finansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zostaną 
określone w  regulaminie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie 
środowiska realizowanych na terenie Gminy Adamów polegających na budowie 
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz w umowie zawartej pomiędzy właścicielem 
nieruchomości a Gminą Adamów 
     

........................................................................  
( podpis składającego oświadczenie)  

  



Szczegółowa klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji 

zadania polegającego na udzieleniu dotacji celowej na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Adamów 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów, 

kontakt: poczta@adamow.gmina.pl, tel. (84) 618-61-02 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: 

iod@rodokontakt.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania polegającego na udzieleniu dotacji 

celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Adamów 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a) zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) - na etapie wypełniania ankiety 

oraz oszacowania ilości osób zainteresowanych współfinansowaniem budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków i przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji kierowanego  

do instytucji dofinansowujących 

b) niezbędność do wykonania umowy, którą strona jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) 

RODO) - na etapie przyznania dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków  

5. Dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez okres wynikający z właściwych 

przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną opisaną  

w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

6. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom 

czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie. 

7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich  danych 

osobowych: 

a) do dostępu do swoich danych; 

b) do sprostowania swoich danych; 

c) do usunięcia swoich danych; 

d) do ograniczenia przetwarzania swoich danych; 

e) do wniesienia sprzeciwu - dla przetwarzania w związku z wykonywaniem zadania 

realizowanego w interesie publicznym 

f) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - dla przetwarzania na podstawie uzyskanej 

zgody, przy czym jej wycofane nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na postawie zgodny przed jej cofnięciem 

g) do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani  

do profilowania. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE. 

11. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia ważnej umowy. Niepodanie danych 

uniemożliwi zawarcie oraz realizację umowy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych 

odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych 

osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania wiąże 

się z odmową podjęcia działań realizowanych przez UG Adamów. 


